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De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was een 
omvangrijke handelsorganisatie waarbij een groot aantal 
personen langdurig van huis en haard gescheiden was. In 1725 
was het aantal personeelsleden in Azië 23.000, verspreid over 25 
kantoren van Kaap de Goede Hoop tot Deshima in Japan. Vijftig 
jaar later bedroeg het aantal zelfs 29.0001. De gemiddelde 
reisduur van het vaderland tot Batavia was 243 dagen, inclusief 
een verblijf van een 27 dagen aan Kaap de Goede Hoop. De 
terugreis nam iets minder tijd, gemiddeld 235 dagen2. Onder deze 
omstandigheden zag de Compagnie zich van het begin af 
genoodzaakt de nodige geneeskundige voorzieningen voor de 
opvarenden te treffen, evenals voor de Compagnies dienaren die 
langere tijd in Azië verbleven. 
De voorzieningen in Holland waren van beperkte omvang; 
eigenlijk kenden alleen de twee grote Kamers, Amsterdam en 
Middelburg, een geneeskundige staf die een algemeen toezicht 
op de geneeskundige activiteiten uitoefende. In Amsterdam 
bestond die staf uit een medicinae doctor, een chirurgijn en een 
apotheker. Voor Azië trof men uiteraard uitgebreidere 
voorzieningen met Batavia als centrale post. Daar zetelde de 
opperchirurgijn van het Kasteel, die de supervisie had over de 
medische activiteiten in Azië. Daar bevonden zich het 
Compagnies Hospitaal, de apotheek en de Medicinale Winkel. In 
vrijwel alle andere kantoren of 'buyten-comptoiren' was een 
ziekenboeg, soms zelfs een hospitaal. Op Ceylon waren zelfs acht 
hospitalen. Kaap de Goede Hoop nam een bijzondere positie in; 
het bezat een hospitaal voor 500 tot 750 patiënten, een apotheek 
en zeven tot dertien chirurgijns3. 

Het geneeskundig personeel van de VOC bestond voornamelijk 
uit chirurgijns. Medicinae doctoren bleken weinig bereid het 
avontuur in Azië te ondernemen. Eigenlijk traden ze alleen op bij 
grote vlootexpedities. Jacobus Bontius (1592-1631) was een van 
de weinige medisch doctoren in Indië. Zijn taak als supervisor van 
de chirurgijns in Azië werd op den duur overgenomen door de 
opperchirurgijn van het Kasteel te Batavia. De geneeskundige 
activiteiten van de VOC in Azië werden vrijwel uitsluitend 
gedragen door chirurgijns, i.c. scheepschirurgijns. Binnen die 
groep bestond een zekere differentiatie zoals die ook aan boord 
van de schepen bestond. Aan de top stond de opperchirurgijn of 
oppermeester. In rang onder hem kwam de onderchirurgijn of 
ondermeester en tenslotte de derde meester. Op schepen van 
140 voet en meer werden een opperchirurgijn en twee andere 
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chirurgijns aangesteld, op schepen van 120-140 voet een opper-, 
een onder- en een derde meester, op schepen van 100-120 voet 
een onder- en een derde meester en op schepen onder de 100 
voet - alleen tijdens oorlog - een onderchirurgijn4. De omvang van 
de medische staf op de verschillende kantoren kon nogal 
verschillen. Op Deshima (Japan) bestond deze meestal uit twee 
personen: een opperchirurgijn en een onderchirurgijn5. In 
Colombo (Ceylon) waren acht chirurgijns: twee opperchirurgijns, 
drie onderchirurgijns en drie derde chirurgijns6. 

Het werkterrein van de scheepschirurgijns.De scheepsreizen 
naar Azië betekenden dat zich twee nieuwe medische 
special ismen voordeden. In de eerste plaats de 
scheepsgeneeskunde: naast de aan het scheepsbedrijf eigen 
gevaren, waren vooral de lange duur van de reis, het beperkte 
aantal aanloopplaatsen, de niet altijd optimale voeding en de dicht 
op elkaar levende bemanning verantwoordelijk voor het optreden 
van typische scheepsziekten. De Ordre en Instructie voor de 
Chirurgynsvau december 1696 stelde expliciet: 

Alsoo d'ondervindinge heeft aengewesen en geleert, dat de 
Sieckten voorvallende opde Schepen van hier na Oost-
Indiën vaerende, doorgaens zyn het Scheurbuyck en dat 
verselt met eenige toevallen. 

Naast scheurbuik kwamen darmziekten als tyfus en dysenterie 
veel voor en sedert het laatste kwart van de zeventiende eeuw ook 
de febris nautica, een op vlektyf us gelijkende ziekte. 
Een andere nieuwe tak van geneeskunde was de tropische 
geneeskunde: geneeskundigen werden geconfronteerd met tot 
dan nauwelijks bekende ziekten, die inherent waren aan het 
verblijf in warme luchtstreken, zoals beri-beri, Aziatische cholera, 
Ambonese pokken, febris continua. 

De werkzaamheden van scheepschirurgijns beperkten zich dus 
niet tot het traditionele handwerk: het behandelen van wonden, 
zweren, verstuikingen, beenbreuken etc. Zij moesten ook kennis 
hebben van inwendige ziekten en hun behandeling. Chirurgijns te 
lande was toegestaan inwendige geneesmiddelen voor te 
schrijven uit de zogenaamde materia chirurgica. Dat betrof 
wonddranken, purgeermiddelen en andere geneesmiddelen die 
golden als ondersteunend voor de behandeling van uitwendige 
aandoeningen7. Het examen van de Amsterdamse chirurgijns 
kende een onderdeel waarbij de kennis getoetst werd van de 
'materie medicinaal' zoals de repercussieven, resolutieven, 
maturatieven, incarnatieven en dergelijke8. De eerder genoemde 
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uitbreiding van het werkterrein van scheepschirurgijns 
impliceerde dat ook het voorschrijven en bereiden van middelen 
uit de materia medica tot de praktijk gingen behoren. Dat de VOC 
chirurgijns inderdaad inwendige geneeskunde uitoefenden bleek 
uit een discussie in de Raad van Indië in het midden van de 
zeventiende eeuw. Daarbij werd vastgesteld dat de chirurgijns 
zich bezighielden met: 

...burgers deser stadt Batavia ende hare familiën te scheren, te 
laten, item uyt en inwendich met medicamenten als haer 
manuael te tracteren ende cureren, in somma alles omtrent 
deselve te doen wat hier in Indien van een chirurgien gedaen 
wordt.9 

Dat laatste laat duidelijk zien, dat men zich bewust was van het 
onderscheid in werkterrein van chirurgijns in Azië en in 
Nederland. 

Tot omstreeks 1620 waren er veel klachten over de chirurgijns. 
Karakteristiek was de uitspraak van schipper Pieter de Carpentier 
(1616): 

... de heeren sullen verstaen, dat wij in de gansche vloot met 
sulcke miserabele Chirurgijns voorsien zijn, dat het God 
moet geklaegd wesen ... Wie aan een accident komt, kan 
daar niet afgeraeken soo gering 't mag wesen; de een 
verliest zijn voeten, de andere zijn teenen; de andere om 
een kleijne snede de vingers, en dat door die sij geen 
kennissevan medicamenten hebben. 

Na invoering van examens zijn er nog maar weinig van dergelijke 
felle aanvallen. In verschillende Kamers van de VOC kon de 
Zeeproef afgelegd worden, een examen voor 'Zeevarende 
Chirurgijns.' Daarenboven controleerde de kamer Amsterdam de 
bekwaamheid van de chirurgijns die zich aanmeldden met een 
examen afgenomen door de Compagnies doctor en de chirurgijn-
examinateur: 

De doctor in de medicinen, neffens den chirurgijn van de 
Compagnies in de Camer van Amsterdam examineren de 
chirurgijns, soo eerste, tweede, als derde, die haar dienst 
aan de Compagnie presenteren en dat ten overstaan van de 
heeren Bewinthebberen, over het packhuys gecommitteert, 
of sylieden de vereyschte bequaamheden hebben tot het 
gene daervoor sy uytgeven en daarvoor der selver namen 
alvoren opneemt en aanteykent.10 
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Ook in Middelburg waren doctoren en chirurgijns verantwoordelijk 
voor het afnemen van de examens. 

Handboeken voor scheepschirurgijns 
Examens alleen waren niet 
v o l d o e n d e om h e t 
kenn isn iveau van de 
chirurgijns te verhogen. Ook 
de stof die geëxamineerd 
werd moest in gedrukte 
vorm beschikbaar zijn. In de 
zeventiende eeuw ver
schenen verschillende leer-
en handboeken over 
scheepsheelkunde in de 
landstaal, voor personen die 
geen Latijn kenden (tabel 1 ). 

Cornelis Herls 
Examen der chyrurgie (1645?) 

o -
Cornelis van de Voorde 

Lichtende fakkel der cheirurgia (1664) 
Chirurgijns Zee-Compas (1679) 

Nieuw lichtende fakkel der chirurgie (1680) 

- o -

Johannes Verbrugge 
Chirurgyns Scheeps-kist (1673) 

Vestibulum chirurgiae (1674) 
Chirurgijn of heelmeesters reys-boek (1675) 

Heelkonstig examen ofte instructie der chirurgie (1677) 
Examen van land- en zee-chirurgie (1687) 

De nieuwe verbeterde chirurgyns scheeps-kist (1693) 
Het nieuw-hervormende examen van land- en zee-chirurgie (?) 

Een bekend voorbeeld was 
het Examen der Chirurgie 
van de Middelburgse 
stadschirurgijn Cornelis 
Herls (H1625). Het werd 
aanbevolen als "seer nut ende dienstelijk voor alle jonge 
chirurgijns ende insonderheyt die haer begeven maar Oost ofte 
West-lndië" Het eerste deel van het boek was gewijd aan de 
anatomie, het tweede aan de chirurgie. In het laatste deel worden 
ondermeer vragen behandeld die in het Amsterdamse examen 
gesteld werden. De vijfde druk (1660) werd uitgegeven door de 
Goese medicus Ferdinand Gruiwardt, die het werk aanpaste aan 
de ontwikkelingen in de geneeskunde met een "Aenhangsel van 
den omloop des bloedts." Latere uitgaven van het Examen der 
Chirurgie verschenen in één band met de Chirurgijns scheeps-
kist van de eveneens uit Middelburg afkomstige chirurgijn 
Johannes Verbrugge (t 1681), voor het laatst in 1723. 
Dat laatste werk werd in latere drukken aangekondigd als De 
nieuwe verbeterde chirurgijns scheeps-kist. (fig. 1 ) Het boekje is 
ook verschenen als laatste deel van de Oost- en West-Indische 
Warande (1694), de Nederlandse vertaling van De Indiae 
utriusque re naturali et medicina van Jacobus Bontius en Willem 
Piso. Verbrugge schreef zijn boekje met name voor "alle Jong-
leer-gierige Gesellen, die haer bij der Zee of te Land begeven 
willen." De Chirurgijns scheeps-kist was in feite een "Catalogus 

Tabel 1 
Enkele handboeken voor 

scheepschirurgijns 

Fig.1 
Titelblad van De Nieuwe Verbeterde 

Chirurgyns Scheeps-kist door 
Johannes Verbrugge. 

*De Nieuwe Virbettrdci 

CHIRURGYNS 
SCHEÉPScKISTi 
' Si jndeêenCatalogusoftLijf teder 

i. MEDICAMENTEN» 
Die ydcr Chirurgijn naer Oöf t -ofWri t -

lndicti g:mcenfyb medc^vpert. -

thnacb agt!T_aJuttenigt Sie^itnapfotdanitfEéiw 

'• fis vft{ w i f - « f l i J i , ty-jtvny. 

A L L E S 
;Door J. Prthrkgge Chirurgijn binnen Mid

delburg in Z^ELANim 
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Tabel 2 

Inhoud van de 
Nieuwe Verbeterde Chirurgyns 
Scheeps-kist (1693) 

ofte Lijsteder Medicamentenen Instrumenten, die yder 
chirurgynnaersijnwel-gevallen en tot sijn gebruyk uytkiesen, om 
sijn Medicamenten-Kist te versien." Terwijl de geneesmiddelen 
uitgebreidbesproken werden, was de behandeling van de 
scheepsziekten summier, eigenlijk werden alleen scheurbuik, 
waterzucht of hydrops, rode loop of dysenterie, coeliaca, 
diarrhoea, lienteria en de pest besproken. Zeer bruikbaar voor de 
praktijk waren ongetwijfeld de 'verachtelijke dingen' die men in tijd 
van nood als vervangers van gangbare geneesmiddelen kon 
gebruiken. Daartoe behoorde ook de in het boekje opgenomen 
drekapotheek. (tabel 2) 

Catalogus ofte Lijste der Medicamenten en Instrumenten 

Krachten en Gebruijck der Medicamenten 

Handelinge eeniger Siekten, meest Scheep voorvallende 

Bijvoegsel van eenige verachtelijke Dingen, die men in tijd van 
noot kan gebruijken en seer nootsakelijk tot dezen scheepskist 

behoorende 

Tractaat van de Stercoren, ofte Drecken, en andere verachtelijke 
Dingen meer, nogtans ijder een zeer dienstig 

Lijzte van de Medicamenten 1676 

Verbrugge raadde scheepschirurgijns aan enkele algemene 
handboeken mee te nemen. Aan het eind van zijn Catalogus 
noemde hij met name: 

Een hand-boeck Battum, P. Pigraem 
De chirurgie vanAmbr. Paré 
Den kleijnen Herbarius 

Het eerste boek was het Handboek der Chirurgijen: swaerin veel 
exquisite ende secrète remedien, teghens all uutwendige 
ghebrekenvan de Dordtse medicus Carel Baten. Deze vertaalde 
het werk van Ambroise Paré, De Chirurgie, ende alle de Opera 
ofte Wercken. Met het tweede boek werd bedoeld Pierre Pigray, 
Kort Begrijp van de Genees ende Heelkonst ... Met een 
wijdloopige verklaringe der genees-middelen, tot ijder sieckten 
behoorende, vertaald door Pieter Rutgersz van Nieustadt. Als 
laatste werd vermeld Den kleynen Herbarius, ofte Kruydt-
boecxken door Heyman Jacobs. 
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Van deze boeken is dat van Paré van uitzonderlijk formaat. Het is 
een volumineus werk in folio, een werk waarvan men - gezien de 
omvang - eigenlijk niet zou verwachten het in de 'reisbibliotheek' 
van een scheepschirurgijn aan te treffen. Klaarblijkelijk werd het 
wel degelijk meegenomen. De inventaris opgemaakt na het 
overlijden van onderchirurgijn Lambert Sandertsz (f 1649) 
vermeldde onder andere naast 'een partye recept-boecken' ook 
'een boeck ambrius paré'.11 Paré's Opera waren een 
gezaghebbend werk op het gebied van de heelkunde. Er waren 
twee boeken in opgenomen, die betrekking hadden op de 
geneesmiddelleer voor chirurgijns, namelijk het 26e boek "Vande 
crachten der eenvoudige ende der ghecomponeerde 
Medicamenten ende van het ghebruijck der selver" en het 27e 

boek "Van de Distillatien". Het handboek van Baten was een 
compilatie van het werk van Paré. Het werd als enige vermeld in 
de Lijste van de Medicamenten, zoals die vastgesteld werd door 
de Heeren Zeventien van de VOC, in ieder geval nog in de lijst van 
27 oktober 1705. 

D. Schoute, De Geneeskunde 
.,p. 77-78. 

Volgens Petrus Pigraeus, chirurgijn 
van de Franse koning, was de enige 
manier om de heelkunde te leren de 
methode die gebaseerd was op een 
'redelicke of Rationele Chirurgie.' Hij 
verwierp de methode, die "alleene 
door ghewoonte en instrumenten 
geoeffent wort, als oock de Empirici, 
die al te periculeuse secte is." Zijn Kort 
begrypwas verdeeld in twaalf boeken, 
waarvan twee theoretische en tien 'van 
de therapeutica ofte practycke.' Het 
laatste boek is geheel gewijd aan de 
medicamenten die gebruikt werden in 
de chirurgie, (tabel 3). Pigraeus wees 
er op dat "hande-werck de sieckten 
niet en gheneest ten sij dat men die 
D/èteende Pftarmac/adaerbij doe." 
Dienovereenkomstig verdeelde hij de 
geneeskundige therapie in drie 
onderdelen, te weten: het dieet als de 
'aenghenaemste ende sachste 
remedie', het geneesmiddel als 
'weinigh aenghenaem jae gantsch 
onsoet' en de chirurgie als 'de laetste 

Repercussive ofte te rugge drijvende medicamenten 
Anodyne ofte pijnstillende medicamenten 
Emollierende ofte versachtende medicamenten 
Resolverende ofte scheijdende medicamenten 
Opdroogende medicamenten 
Treckende medicamenten 
Vesicatoren 
Maturerende ofte rypende medicamenten 
Abstergerende ofte suyverende medicamenten 
Bloet-stelpende medicamenten 
Agglutinerende ofte toe-heelende medicamenten 
Sarcotica ofte vleesch-makende medicamenten 
Epulotica ofte vel-makende medicamenten 
Septica ofte fenijnige caustycken 
Caustiicken ofte brandende medicamenten 

Tabel 3 

Klassen van medicamenten in 
R Pigraeus, Kort begryp van de 

leere der medicijne ende chirurgie 
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Fig.2 

Titelblad van Den Kleynen 
Herbarius ofte Kruydt-boecxken 
door Heyman Jacobs. 

ende uyterste remedie.' 
De Kleynen Herbarius was een handzaam boekje in quarto, 
"inhoudende de kracht en operatie van al de gemeene kruyden, 
bloemen, vruchten, zaden ende wortelen, die men dagelijcx 
gebruyekt waer door men met Godts hulpe zijn ghesontheyt kan 
onderhouden en veelderhande sieckten genesen." (fig. 2) Het 
werd in de zeventiende eeuw op tenminste zevenmaal herdrukt. 
Het eerste deel was getiteld 'Medicinael Kruydt-Boecxken.' Het 
bevatte een uiteenzetting van de krachten en werkingen van de 
simplicia, inclusief die van enkele nieuw gevonden kruiden als 
mechocan, sarsaparella, 'heylig hout' of 'lignum Ginacum' en 
tabak. Hierop volgde een 'Medicinael Remedi-Boexken' dat 
vooral bedoeld was "tot troost van siecke en arme Menschen, om 
met de minste kosten ende bekende Remedien te behelpen en te 
genesen." Het werkje werd afgesloten met een ziekentroost. Al 
met al een eenvoudig en handzaam boekje over de materia 
medica, dat makkelijk mee op reis te nemen was. Verbrugge 
raadde het boekje speciaal aan: 

Ende is er yemant die meer begeerde te weten van de 
Krachten eeniger Simplicien, die ick hier niet al te wijtloopig 
verhalen sal: den geenen recommandere ik het kleen 
Herbarius. 

Cf P .H. B r a n s , ' D e 
Geneesmiddelvoorziening bij 
de Admiraliteiten en bij de Oost-
Indische Compagnie' Pharm 
Weekbl. 98, 1963: 596-608 en 
Buil. Kring Gesch. Pharm. 
Benelux 31, 1962: 12-23 en I. 
Muller, Untersuchungen zur 
Arzneimittelversorgung an Bord 
v o m B e g i n n der 
Entdeckungsreisen bis zur 
Einführung der Dampfschiffahrt 
(diss. Düsseldorf, 1969) p. 267-
291. 
13 

Van Dam, Beschrijvinge, vol. 
I, p.615. 
14 

D. Schoute, De Geneeskunde 
...,p. 95-99. 

Geneesmiddelvoorziening bij deVOC12 

Aan boord beschikten de chirurgijns overeen kist met genees- en 
verbandmiddelen ingericht volgens een lijst die voor het eerst in 
1656 door de Heeren Zeventien was vastgesteld. Herhaaldelijk 
moest die lijst herzien worden omdat er geneesmiddelen op 
voorkwamen, die Chirurgijns 

niet gewoon waren te gebruyken, ook weynig te pas quamen 
en buyten des in de warme landen komende, haar kragt 
t'eenemaal verloren, en aan de andere kant verscheyde 
nodige medicamenten en die van een seer groot gebruyk 
zijn, uyt de voorsch. kisten wierden gelaten of op die lijsten 
niet stonden bekent.13 

Zo zijn er Lijste van de Medicamentenvan resp. 1676,1695,1705, 
1739, 1772. Die van 1739 kwam tot stand na een rapport van de 
Leidse geneeskunde faculteit over "eenige noodsakelijk geagte 
veranderinge in het toerusten der inwendige en uytterlyke 
geneesmiddelen."14 

Om diefstal te voorkomen en ... opdat de Chirurgijns in de haven 
deezer landen geen onnoodig gebruik of morserijen met de 
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medicamenten pleegen, zal de sleutel van de Medicijn kist door de 
gezagvoerder in de scheepsdoos worden bewaard, tot dat hij 
buijten gaats zal zijn, wijl op de reede een Doos met Medicijnen 
extra verstrekt wordt.(Resolutie 1681) 
Zolang de schepen op de rede van Texel of van Rammekens lagen 
moest de chirurgijn zich dus behelpen met de zogenaamde 
lapdoos. Meestal werd de inhoud van de 'kleine kist' op de eerder 
genoemde lijsten vermeld. De chirurgijnskist bevatte ook 
verschillende instrumenten waarmee de chirurgijns eenvoudige 
bereidingen van geneesmiddelen kon doen. (tabel 4) 

Lijsre van 1695 

mortier en stamper 

oly-maetjes 

tinne koppen 

trecher 

pints-kan 

halfpints-kan 

Lijsie van 1772 

kopere vijzel en ijzere 
stamper 
steene mortier en houte 
stamper 
serpentijn steene vijzel 
en stamper 
koper vertinde decoc-
tumketel 

koper vertinde pannen 

oly maatjes 

tinne koppen 

trechters 

pints-kan 

halfpints-kan 

quart pints-kan 

agtste pints-kan 

Lijste van 1695 

mutsken 

half mutsken 

dieet-ketelken 

suppositori-lepel 

witte potjes 

schaeltje met 
gewigt 

beslooten seefjen 

olie-steen 

Lijste van 1772 

ijzere suppositorie lepel 

witte potjes 

kinderglaasjes 

schaaltje met gewicht 

besloten gaase seef 
besloten haare seef 

oly-steen 

Tabel 4 

Instrumenten voor de bereiding 
van geneesmiddelen voorkomend 

op de Lijste van de Medicamenten 
van 1695 en 1772. 

Aanvankelijk moesten de chirurgijns voor hun eigen kist zorgen. 
Sedert 1695 werden de chirurgijnskisten gecontroleerd door 
Kamers van de VOC. De 'Apotecaris in de Camer van Amsterdam' 
zorgde voor de medicijnkisten van de chirurgijns van zijn Kamer. 
Zij werden geprepareerd in de 'apothecars winkel', die gehuisvest 
was in het Oostindisch Huis. In de achttiende eeuw verhuisde een 
deel van de apotheek naar Oostenburg. Daar vond met name de 
bereiding van geneesmiddelen plaats, evenals de destillatie van 
grondstoffen in de bijbehorende 'stookerij.' 
De 'apothecaris' was ook verantwoordelijk voor het bereiden van 
alle medicamenten benodigd in Indië volgens de jaarlijkse eisen 
afkomstig van Batavia, Ceylon en Kaap de Goede Hoop.15 Hij 

Van Dam, Beschrijvinge, vol. 
I.p.396. 
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kocht de meeste grondstoffen in. Voor het midden van de 
achttiende eeuw werden in totaal 106 simplicia onder de post 
'Barbiersbehoeften' ingekocht; dat kwam overeen met 118 van de 
155 medicamenten van de Lijste van de Medicamenten van 1739: 
in 70 gevallen ging het om medicamenten zelf en 48 gevallen om 
grondstoffen voor pleisters, zalven en dergelijke.16 Een zestiental 
stoffen werd niet door de apotheker, maar door andere afdelingen 
aangeschaft. Zo werd zwavel (Flores sulphuris) als grondstof voor 
munitie door de konstabel ingekocht. Een deel van de benodigde 
grondstoffen werd uit het eigen bedrijf betrokken: opium, 
kruidnagels, foelie, kaneel en acacia kwamen uit het Zeemagazijn 
op Oostenburg en konden gebruikt worden voor de bereiding van 
Laudanum opiatum, Oleum caryophyllorum, Oleum macis, Aqua 
cinnamomien Robacaciae 

De chirurgijnskisten werden aanvankelijk voorzien van 
medicamenten voor de heen- en terugreis. Bij aankomst in 
Batavia bleken veel geneesmiddelen in een dubieuze toestand te 
verkeren. Vandaar dat de kisten in Batavia aangevuld werden uit 
de voorraad van de Medicinale Winkel in het Kasteel, het centrale 
depot van medicamenten en instrumenten voorde VOC kantoren 
in Azië. De Winkel was sedert 1667 afgescheiden van de 
Stadsapotheek, die gehuisvest was in het Binnen-Hospitaal. De 
apotheker van de Medicinale Winkel stond onder supervisie van 
één der opperkooplieden, omdat de medicamenten ook 
belangrijke handelwaar waren. 

Een belangrijk rapport over de bereiding en verstrekking van 
geneesmiddelen verscheen in 1744 van de hand van Jan Willem 
Jordens, opperkoopman en eerste administrateur van de 
Medicinale Winkel. Jordens stelde een aantal personele, 
materiële en procedurele veranderingen voor. Zo wilde hij de 
'hospitaal-practisijns' verplichten aanwezig te zijn bij de bereiding 
van geneesmiddelen. Die maatregel werd inderdaad ingevoerd, 
met het voorbehoud dat 'het verband' voorging. Misschien wei de 
interessantste suggestie was dat de opperchirurgijns op de 
Buiten-Kantoren opgedragen moest worden lijsten aan te leggen 
van alle 

vegetabilia, animalia, simplicia, composita oleosa, en met 
één woord van alle medicynen aan die landen eigen, by haar 
of by den inlander in practyk, met derzelver virtutes, 
effecten, gebruik of restricten.17 

De chirurgijns op de Buiten-kantoren zouden zo gedwongen 

J.H.G. Gawronski, De 
Hollandia en de Amsterdam: 
twee schepen en een bedrijf 
(diss. Amsterdam, 1994) p. 254-
255 en appendices 1 en 3. 
17 

D. Schoute, De 
Geneeskunde..., p. 226. 
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worden meer aandacht te besteden aan inheemse 
geneeskrachtige voortbrengselen. Bovendien zou door 
regelmatige toezending van specimina de artsenij-schat van de 
Medicinale Winkel uitgebreid kunnen worden. Verder stelde 
Jordens voor "op te maken een Alphabetische lijst van alle de 
respectieve soorten van Medicinale wortelen, kruyden, zaden, 
bast etc. in Indië vallende."De Raad van Indië gaf gevolg aan deze 
suggesties met een resolutie van 1 augustus 1746 waarin naar 
een voorschriftenboek werd verwezen: 

Het benodigde voor de apotheek alhier sal voortaan so uyt 
Nederland, als van de Indische comptoiren bij apparte 
eysschen gevorderd en door de respective appart gepakt 
moeten werden, beschreeven in de Bataviasche Apotheek.18 

De Bataviasche Apotheek (1746) was niet de enige publicatie 
waarin aandacht besteed werd aan inheemse geneesmiddelen, 
de medicus H.N. Grim was daarin voorgegaan. Diens 
Laboratorium chymicum^ 677) was gewijd aan 

eenige curieuse middelen, soo wel de Medicina als Chirurgie 
aengaende, en die geformeert uyt de Dieren, Kruyden, en 
Mineralien, dicht, of na by de Hooft-plaets Columbo, op het 
voortreffelykst Eylandt Ceylon. 

Het voorstel van Jordens om inheemde geneeskrachtige planten 
te verzamelen bleek weinig succesvol. Een herhaling van het 
verzoek, enkele jaren later, haalde niets uit. 

Een rationele geneesmiddelleer 
De Ordre en Instructie voorde Chirurgyns (1696) stuurde duidelijk 
aan op het verzamelen van ervaringen met behandelingen, met 
name ook om de oorzaak van ziekten te achterhalen. Daartoe 
moesten de chirurgijns bij de visitatie van zieken nauwkeurig op 
allerlei zaken letten, om daaruit de oorzaak af te leiden en op 
grond daarvan te beslissen welke geneesmiddelen geëigend 
zouden zijn. Zij moesten 

naeuwe aght nemen op wat manieren de Patiënten de 
sieckte is aengekomen, wat teeckenen sy aen de selve 
vernemen, en wat toevallen sigh by de sieckten vertoonen, 
om daer door zoo veel mogelyck is de oorsaecke derselver te 
ondervinden; en sulcxte beletten, soodanige Medicamenten 
te konnen ordonneren en appliceren die de siecken de 
grootste voordeelen tot hun herstellinge mogen toebrengen. 

1 8 . 

Vervolgens moesten zij in hun journaal nauwkeurig verslag RH-Brans' 'Een Nederiands-
• * » * i- x i r - » i - x • • • i i i Indische Pharmacopée' Bull. 

doen wat Medicamenten sy de Patiënten alle dagen hebben KringGesch.Pharm_ Beneiuxz, 
geordonneert, en wat uytslagh sy van deselve hebben 1952:19-22. 
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Joh. de Vigo, Medicijnboec 
ende chirurgie, welck een 
principael fondament van alle 
chijrurgien is, beijde in de 
theorijcke ende practijcke, ende 
is inhoudende twee deelen. 
Noch is achter bijgevoeght een 
grondigh ende ervaren 
medicijnboeck enz. ghestelt, 
1614,16482.Lib.VI. 
20 

De chirurgije van Guido de 
Cauliaco seer profijtelijck voor 
alle chirurgijns. Uijt de 
Latijnsche in de Nederd. tale 
overges. door P. Nieustadt 
(1646)Lib.VI, cap. IV. 

ondervonden, soo ten goede, als ten quade, om door dat 
middel is 't doenlyck te penetreren en ter kennisse te komen, 
uyt wat oorsaecke de sieckten, en soo groote sterften op 
Compagnies Schepen nu eenigen tydt herwaerts zyn 
ontstaen. 

Zoals eerder opgemerkt is, probeerde men de heelkunde zo veel 
mogelijk te funderen op rationele gronden. Zo richtte Verbrugge's 
Nieuwe verbeterde Chirurgijns Scheeps-kist (1693) zich tot de 
'Rationaal Chirurgijn', voor wie het niet voldoende was alleen de 
'chirurgicale gebreecken' te kennen. Even belangrijk was een 
"goede kennisse te hebben van sijns vereijste en noodighe 
Remedien." Om die rede moest de 'Rationeel Chirurgijn' volgens 
Verbrugge 

versien zijn van een Antidotanus ofte Catalogus, 
eenigherleij meest dienstighe en moedige Medicamenten, 
tot genesinghe soodanigher ghebreecken ende sieckten, 
die hem op eenighe lang-durige Reijsen ter Zee of in 't Leger 
soude mogen voorvallen. 

Voorwaarde was wel dat men inzicht had in de werkingen van de 
geneesmiddelen. Met beroep op oudere auteurs bepleitte 
Verbrugge de noodzaak voor chirurgijns tot gedegen kennis van 
geneesmiddelen. Zo haalde hij de Italiaanse chirurg Giovanni da 
Vigo aan, 

die kennisse der Simplicien ende Compositien, voor iemant 
die de Chirurgie oeffent, soodanigh [prijst], dat hij seijt, de 
Eloquentien der Oratoren van nooden te hebben, om dit te 
vertellen.19 

Een vergelijkbaar standpunt vond Verbrugge bij de veertiende-
eeuwse Franse chirurg Guy de Chauliac, die poneerde dat 

de Chirurgijns noodsakelijck ende profijtelijck te zijn, niet 
alleen die Simplicien hare krachten ende nature te kennen, 
nog hare Ingrediënten Xe weten: maer men behoorde die te 
konnen mengen, bereijden &c.20 

Volgens Verbrugge behoorde iedere chirurgijn "een lichte ende 
aigemeene kennisse" te hebben van de bereiding van 
geneesmiddelen. Daarbij was het uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om daar dagelijks gebruik van te maken, noch om de 
apotheker te beconcurreren. Slechts onder bijzondere 
o m s t a n d i g h e d e n zou het toeges taan z i jn de 
artsenijmengkundete beoefenen: 

* als men 't Scheepe vaert, oft met een Leger te Velde 
treckt 
* als men op eenige Dorpen ofte kleijne Lande-Steden 
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woont 
* als men yemant om Gods-wille helpen wil, ende geen 
middel hebben om den Pharmacijnte betalen 

De Nieuwe Verbeterde Chirurgyns Scheeps-kist gaf voor de 
geneesmiddelen, die in de Catalogus waren opgenomen, een 
beschrijving van hun werking, toepassing en bereiding. Een 
uitgebreide bespreking kreeg het veel gebruikte Argentum vivum. 
Theoretisch deed zich hierbij de vraag voor of dit metaal heet of 
koud was. De aanhangers van het eerste idee steunden op de 
autoriteit van Galenus, die meende dat kwikzilver heet, corrosief 
en van een dunne substantie was. Als mobiele en lichte stof had 
kwik de eigenschap dat "het haestelyk alle de pypen en buisen 
des lighaems doordringt." Dat bleek onder meer uit het feit dat als 
de voeten met kwik ingesmeerd werden dan raakten na enige tijd 
de tong en ander delen van de mond gezwollen. Kwik en 
kwikverbindingen genazen de pokken. Daar de pokken een koude 
ziekte was, moest kwik volgens het principe contraria contrariis 
curantur warm zijn. Volgens de tegenstanders zou Argentum 
vivum in beginsel juist koud zijn en zou het element water er de 
overhand in hebben. De ziekten die kwik veroorzaakte behoorden 
tot het koude type: apoplexie, paralyse, bevingen, draaiingen, 
zwaarmoedigheid, bleekheid etc. Verbrugge volgde het standpunt 
van Blankaart dat kwikzilver noch heet noch koud is, maar dat het 

rollende door onse pypen en sappen heen, alle suirigheden 
en slymigheden met sig sleept, en die na de quyl-vatyen 
toesent.21 

Verbrugge wees nog op de "sonderlinge en verborgene 
eygenschap in de cure der Pocken." Dit sloot aan op vraag uit 
de vragenlijst aan het eind van Verbrugg's Heel-konstige 
Examen ofte Instructie der Chirurgie (1677) 

Oft men den Argentum vivum wel veyligh magh gebruycken 
in de genesinge van de Pocken, of oock in andere 
gebreken?22 

In zijn antwoord wees Verbrugge er op dat het middel door allerlei 
vooraanstaande auteurs aanbevolen werd om allerlei "schurft 
ende boos-aardige ulceraties op te droogen" en om "harde 
knobbelen ende taye slijm te verteeren." Op grond daarvan 
meenden enige 'waach-halsen oft empirici' dat ook de pokken 
ermee te genezen waren. Inderdaad bleken kwik en verschillende 
kwikverbindingen 

allerley pocken ende zeeren tot de gront weten wech te 
nemen diese met geenderley decoctien hebben konnen 

J. Verbrugge, De Nieuwe 
Verbeterde Chirurgyns 
Scheeps-kist (\ 693) p. 32-33. 
22 

J. Verbrugge, Heel-konstige 
Examen ofte Instructie der 
Chirurgie(1677)pA70. 
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Fig.3 

Titelblad van Heel-konstige Examen 
ofte Instructie der Chirurgie 
door Johannes Verbrugge. 

doen dan alleen met den quick ende sijn oock volkomelijck 
genesen gebleven. 

Tot slot waarschuwde Verbrugge zijn lezers om kwik voorzichtig te 
gebruiken, anders onstonden allerlei aandoeningen als 
"verswackinge van krachten, verlammingen ende beevinge der 
leden." 

Het Heel-konstig Examen geeft een goed idee van de wijze 
waarop de rationele behandeling tot stand kwam, bijvoorbeeld bij 
oedeem.23 

Vrag. Wat is den Oedema? 
Antw. Oedema oft sucht is een vol en weeck geswei tegens 
natuere ontstaende uyt een krachteloose wye buyten hare 
vaten geschoten en in de musculeuse deelen en huyt sich 
verspreydende. 

Er is dus sprake van een pathologische ('tegens natuere') 
zwelling, die ontstaan is door ophoping van uit de bloedvaten 
getreden weivloeistof of serum. De oorzaak zou gelegen zijn in 
koude en krachteloosheid van het bloed, verflauwde wei en 
'quade gestalte' van lymfvaten na een langdurige ziekte of bij 
een cacochymie, een slechte algemene lichaamsgesteldheid. 
Doorfluxie en congestie, door vloeiing en ophoping van vocht 
ontstond de zwelling. 

Vrag. Door hoe veel intentien sal men een Oedema genesen? 
Antw. Door vier intentien. 1. Door een goede maniere van 
leven. 2. Door het verhinderen van de causa antecedens. 3. 
Door het uytloosen van de causa conjuncta. 4. Door het 
verbeteren der accidenten. 

De goede manier van leven moest bijdragen aan het bestrijden 
van de koude in het lichaam en van het te veel aan vocht: alle 
koude, rauwe en vochtige spijzen moesten vermeden worden. 
Ook veel slapen werd verboden, "om datse die vochtigheden te 
veei aenset." De 'toevioeijende humeuren' vormden de causa 
antecedens. Gepaste ingrepen waren purgeren en voorzichtig 
aderlaten 

J. Verbrugge, Heel-konstige 
Examenp. 56-62. 

Vrag. Is de purgatie hiersoo noodigh? 
Antw. Sy is hier seer noodigh om de waterige, windige en 
slijmige humeuren te loosen waerdoor die cacochimie 
ontlast en die fluxie benomen werd; en dien volgende den 
Oedema beter en veyliger genesen wert. 
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Ter voorbereiding op de purgatie werd bijvoorbeeld Decoctum 
guajaci gegeven, waarna gepurgeerd werd, bijvoorbeeld met 
Haustus vomativus fol. senae agaricus. Volgens de Chirurgyns 
Scheeps-kist werden de senne bladeren inderdaad gebruikt om 
het te zuiveren en te purgeren. Aan Lignum guajaci werd een 
"verdunnende, afvagende, resolverende, versterckende, water 
afdryvende" kracht toegeschreven; het was een sterk 
zweetmiddel. De causa conjuncta, hier de 'ingepackte' op 
opgehoopte vloeistof, werd ontlast met verterende, verdrogende 
en uitademende middelen. Daartoe werden repellerende en 
resolverende omslagen voorgeschreven of het Decoctum guajai. 
Voor het fomentum werd "oxicratum met wat zout" aangeraden. 

Vrag. Wat sal den oxicratum met wat zout hier doen? 
Antw. Den Azijn en repelleert niet alleen maer sy attenueert, 
incideert en resolveert door sijne droogte ja beschermt voor 
bedervinge; gelijckerwijs het zout oock doet dat alle verrottinge 
verdrooght en beneemt doorsijn stercke resolutie. 

Het middel onderdrukte dus niet alleen de oppervlakkige 
ontsteking, maar loste volgens Verbrugge ook de opgehoopte 
oedeem vloeistof op en ging op die wijze bederf tegen. 

Deze enkele voorbeelden illustreren de mening dat het klassieke 
beeld van VOC chirurgijns, als simpele baardscheerders en 
wondhelers niet terecht is. Hun werkzaamheden waren 
omvattender dan die van hun collega's in Nederland: naast de 
heelkunde behoorden er ook delen van de inwendige 
geneeskunde toe, inclusief de materia medica en de eenvoudige 
bereidingen van geneesmiddelen. Anders dan veelal 
verondersteld is, waren de chirurgijns bij de VOC goed opgeleid, 
ook theoretisch. 

- o -

Dr.H. Beukers 
V. d. Valk Boumanweg,40 
NL-2352 JD Leiderdorp 
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